
UCHWAŁA 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 1 października 2018 r. 

w sprawie sprawozdania partii politycznej Sojusz Lewicy Demokratycznej o źródłach 

pozyskania środków finansowych w 2017 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 38a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 580)  

postanawia 

przyjąć sprawozdanie partii politycznej Sojusz Lewicy Demokratycznej o źródłach 

pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach 

ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego 

w 2017 r. ze wskazaniem uchybień polegających na naruszeniu art. 38 ust. 1 ustawy 

o partiach politycznych w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków 

finansowych (Dz. U. Nr 33 poz. 269), oraz na naruszeniu art. 25 ust. 1 ustawy o partiach 

politycznych. 

Uzasadnienie 

Partia polityczna Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87) przedłożyła 

Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie o źródłach pozyskania środków 

finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz 

o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2017 r. 

z zachowaniem terminu określonego w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych. 

Do sprawozdania załączono sprawozdanie biegłego rewidenta z badania 

sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy. 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według wzoru określonego 

w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdania o źródłach 

pozyskania środków finansowych. 

Żaden z uprawnionych podmiotów, wymienionych w art. 34a ust. 5 

w związku z art. 38a ust. 1 ustawy, nie zgłosił zastrzeżeń do sprawozdania. 



Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie przedłożonych dokumentów, 

sprawozdania biegłego rewidenta oraz wyjaśnień Partii stwierdziła, co następuje. 

W sprawozdaniu o źródłach pozyskania środków finansowych 

(z wyłączeniem Funduszu Wyborczego) partia polityczna Sojusz Lewicy 

Demokratycznej wykazała, iż w okresie sprawozdawczym uzyskała przychody 

w łącznej kwocie 6 168 769,42 zł, w tym na bieżącym rachunku bankowym 

o numerze 97 1020 1013 0000 0602 0002 5213, prowadzonym w banku PKO BP S.A. 

zgromadziła środki w kwocie 5 491 188,01 zł, na którą złożyły się: 

 składki członkowskie w kwocie przekraczającej w jednym roku wysokość 

minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników: 239 451,40 zł, 

 składki członkowskie w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku wysokości 

minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę pracowników: 263 871,20 zł, 

 darowizny pieniężne: 511 883,10 zł,  

 odsetki bankowe: 579,23 zł, 

 środki ze sprzedaży składników majątkowych należących do partii: 700,00 zł, 

 kwota otrzymanej subwencji 4 318 845,77 zł, 

 pochodzące z kasy partii nadwyżki środków pieniężnych: 155 857,31 zł. 

Wpłaty dokonane na podstawowy rachunek bankowy Partii przez osoby 

fizyczne pochodzą, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o partiach politycznych od obywateli 

polskich, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, 

mieszczą się w dopuszczalnym limicie wpłat od jednej osoby, określonym w art. 25 ust. 

4 ustawy o partiach politycznych, a ich forma jest zgodna z określoną w art. 25 ust. 5 

ustawy. 

W pozycji IV sprawozdania (pozostałe źródła), przeznaczonej dla środków 

niewymienionych w pozycji I, II i III, Partia wykazała, że w 2017 r. pozyskała środki 

w łącznej kwocie 320 892,98 zł, na które złożyły się następujące wpłaty: 

 z tytułu wpisowego opłacanego przez osoby wstępujące do Partii: 2 130,00 zł, 

 z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego: 962,93 zł, 

 z tytułu ugody sądowej: 317 800,05 zł. 

W sprawozdaniu (w części IV) błędnie wskazano środki pieniężne wpłacone 

na rachunek bankowy pochodzące z ugody sądowej. Prawidłowa wartość środków 

pieniężnych pochodzących z ugody wynosi 360 000,00 zł. 

Prawidłowa wartość środków pieniężnych wpłaconych na rachunek 

bankowy Partii w 2017 r., która powinna zostać wykazana w pozycji IV sprawozdania 



(pozostałe źródła), przeznaczonej dla środków niewymienionych w pozycji I, II i III, 

wynosi 363 092,93 zł. 

W związku z powyższym, zgodnie z ustaleniami Państwowej Komisji 

Wyborczej, Sojusz Lewicy Demokratycznej w okresie sprawozdawczym pozyskał 

przychody w łącznej kwocie 6 210 969,37 zł, w tym na bieżącym rachunku bankowym 

zgromadził środki w kwocie 5 533 387,96 zł. 

Do kasy Partia pozyskała środki pieniężne w łącznej wysokości 

512 545,74 zł, które pochodziły ze składek członkowskich w kwocie nieprzekraczającej 

w jednym roku minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników (511 787,74 zł) 

oraz z innych wpłat/darowizn w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku 

od wpłacającego minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników (758,00 zł). 

Ze środków zgromadzonych w kasie, kwotę 155 857,31 zł przekazano, 

zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy o partiach politycznych, na rachunek bankowy Partii, 

resztę środków finansowych pozostawiono w terenowych jednostkach organizacyjnych 

Partii z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością 

(art. 26a ustawy). 

Ponadto Partia nie wykazała w pozycji V sprawozdania, przyjętych przez nią 

środków w wysokości 100,00 zł jako wpłaty dokonanej z naruszeniem art. 25 ust. 1 

ustawy o partiach politycznych. Wpłata podlega przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. 

Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi przez Partię, w dniu 8 marca 2018 r. wpłata 

nieprawidłowa została przekazana na konto Urzędu Skarbowego, ponieważ została 

zauważona przez Partię po upływie 30 dni od dnia wpłaty. Zgodnie z art. 38a ust. 2 i 3 

ustawy stwierdzone uchybienie nie stanowi przesłanki do odrzucenia sprawozdania 

finansowego Partii.  

W okresie sprawozdawczym partia polityczna Sojusz Lewicy 

Demokratycznej posiadała wyodrębniony rachunek Funduszu Wyborczego o nr 20 1020 

1026 0000 1302 0188 5037, prowadzony w banku PKO BP S.A. Saldo tego rachunku 

w dniu 1 stycznia 2017 r. wynosiło 4 725,38 zł, a ponadto w kasie Funduszu 

pozostawała kwota 2 818,11 zł. 

W okresie sprawozdawczym na rachunek Funduszu Wyborczego pozyskano 

środki w łącznej kwocie 93 761,21 zł, w tym: 

 środki pochodzące z wpłat od osób fizycznych: 3 685,13 zł, 

 środki pochodzące z wpłat własnych Partii: 1 430,00 zł; 

 kwota przekazana z subwencji: 88 200,00 zł; 



 zwrot nadpłat zobowiązań dotyczących wyborów samorządowych, 

przeprowadzonych w 2017 r.: 445,11 zł; 

 odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym: 0,97 zł. 

Wpłaty od osób fizycznych pochodzą od obywateli polskich mających stałe 

miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, mieszczą się 

w dopuszczalnym limicie wpłat od jednej osoby, określonym w art. 36a ust. 1 ustawy, 

a ich forma jest zgodna z określoną w art. 36a ust. 3 ustawy.  

Wydatki Funduszu Wyborczego wyniosły 83 651,28 zł i zostały 

przeznaczone na:  

 finansowanie udziału Partii w wyborach uzupełniających do organów samorządu 

terytorialnego przeprowadzonych w 2017 r.: 4 993,72 zł; 

 finansowanie udziału Partii w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 

w 2015 r. (pokrycie zobowiązań właściwego komitetu wyborczego): 71 667,00 zł; 

 koszty prowadzenia rachunku bankowego (prowizje, odsetki): 6 992,56 zł. 

W sprawozdaniu w części wpływów i wydatków z Funduszu Wyborczego, 

w pozycji koszty finansowe, błędnie wskazano środki pieniężne wydatkowane tytułem 

kary za bezumowne zajęcie pasa drogowego w wysokości 2 372,20 zł. Wydatek ten 

powinien zostać wykazany w części B w pozycji 4 (wydatki związane z udziałem 

w wyborach organów samorządu terytorialnego) prawidłowa wartość środków 

pieniężnych wydatkowanych przez Partię w 2017 r. wynosi: 

 finansowanie udziału Partii w wyborach uzupełniających do organów samorządu 

terytorialnego przeprowadzonych w 2017 r.: 4 993,72 zł; 

 finansowanie udziału Partii w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 

w 2015 r.: 71 667,00 zł; 

 finansowanie udziału Partii w wyborach organów samorządu terytorialnego 

przeprowadzonych w 2014 r.: 2 372,20 zł; 

 koszty finansowe (prowizje bankowe, odsetki): 4 620,36 zł. 

Wskazane wyżej nieprawidłowości w sprawozdaniu oznaczają, że Partia 

Sojusz Lewicy Demokratycznej złożyła sprawozdanie finansowe sporządzone 

niezgodnie ze stanem faktycznym. Naruszyła tym samym ustawowy obowiązek 

sprawozdawczy, określony w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych, w związku 

z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdania o źródłach 

pozyskania środków finansowych. Zgodnie z art. 38a ust. 2 i 3 ustawy stwierdzone 

uchybienie nie stanowi przesłanki do odrzucenia sprawozdania finansowego Partii. 



Na dzień 31 grudnia 2017 r. stan konta Funduszu Wyborczego wynosił 

14 833,31 zł, natomiast w kasie Funduszu pozostawała kwota 2 818,11 zł. 

Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu powyższego na podstawie 

sprawozdania finansowego Partii, dokumentów do niego załączonych, sprawozdania 

biegłego rewidenta oraz udzielonych przez Partię wyjaśnień i uzupełnień postanowiła 

jak w sentencji. 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny. 

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Sylwester Marciniak 

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Błuś, Zbigniew Cieślak, 

Wojciech Kręcisz, Janusz Niemcewicz, Krzysztof Strzelczyk 

 


